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  21/20/08 - 5 גביע איגוד הזמנה:
 

 רעננה.  4הפלמ''ח  מטרו ווסט, היכל הספורט ב  21/20/08   -ה שבת  ביום םתקייתהתחרות 

 

לתשומת ליבכם על מנת לשמור על בריאותכם ובריאות הספורטאים כל ספורטאי/מאמן/איש צוות/קהל המבקש  

 להיכנס לאולם, חייב להציג את אחד מהאישורים הבאים:

  . תו ירוק בתוקף.1

 שעות ממועד הכניסה לאולם.   72שלילית בטווח של  PCR. בדיקת 2

 שעות ממועד הכניסה לאולם.  24. בדיקת אנטיגן של מד"א בטווח של 3

 חובה להציג תעודה מזהה כלשהי בצמוד לתו הירוק בכניסה לתחרות. נא עדכנו את הספורטאים/ות  - שימו לב

 . ות בענייןבדיקת האישורים הנ"ל תתבצע בעת הכניסה לאולם, לא תהינה חריג

 

 דגשים חשובים: 

 23:59בשעה    05/01/22' דבלבד עד ליום   CRMהרשמה דרך מערכת  •

 . 2021-22או באמצעות המנוי השנתי לעונת  ₪.   105התשלום עבור התחרות הינו   •

 . לחץ כאןלתשלום  , תשלום יתבצע דרך מערכת התשלומים שבאתר האיגוד בלבד -ביום התחרות  ניתן לשלםלא  •

   ימים לפני התחרות, תחויב האגודה באופן אוטומטי.  3סדיר תשלום עד יספורטאי/אגודה שלא   •

לתחרות לא יוכל להשתתף, זאת על  ספורטאי שלא רשום . תפורסם מראש תחרות ל הרשומים  הספורטאים רשימת •

 בכמויות. מנת למנוע חריגה 

 בכם ספורטאים שיהיו ברשימות ולא יגיעו לתחרות החיוב יועבר לאגודה. ילתשומת ל •

בדיקות רפואיות בתוקף ליום  עם מודגש כי ההשתתפות בתחרות היא אך ורק לספורטאי הרשום באיגוד הג'ודו  •

  ף. עם בדיקה רפואית בתוק   CRM -הספורטאים רשומים במערכת הבאחריות האגודה לוודא כי   התחרות. 

כל אגודה אחראית על ביטוח ספורטאיה ומצהירה כי כל הספורטאים מבוטחים עפ"י חוק הספורט ועברו   -ביטוח •

 .בדיקות רפואיות עפ"י חוק הספורט

 
 
 

  בברכה,
 נועם גרינברג
 מנכ''ל האיגוד 

 מחזור שני  מחזור ראשון

 טרום א 
 ות טרום א /ילדים 

 1-ילדים/ות א
 2-ילדים/ות א

2013 
2012 
2011 
2010 

 1-בות /ילדים 
 2-בילדים/ות 

 קדטים/ות 

2009 
2008 

 ובוגרים יותר  2007

 במחזור זה משתתפים בנים ובנות *  במחזור זה משתתפים בנים ובנות * 

 שקילה:     

 קרבות ומדליות:     

08:00-09:00 

09:30-13:30 

 שקילה: 

 קרבות ומדליות:

13:30-14:30 

15:00-18:00 

https://app.judoonline.org.il/contests/views/contest.php?m=athleteVerification

